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LISTA ABREVIERILOR 

 

RM  Republica Moldova 

ISD  Investiții străine directe 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

CCI  Chamber of Commerce and Industry 

USD Dorali SUA 

BNM Banca Națională a Republicii Moldova 

CNM Companie Multinațională sau cu Afiliere Internațională 

BD Baze de date 

SDA  Servicii de Dezvoltare a Afacerilor 

SND Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” 

PDS Programele de Dezvoltare Strategice 

JIT „Just In Time” 

TVA  Taxă pe Valoarea Adăugată 

MIEPO  Organizația pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea 

Exporturilor 

ODIMM  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

ÎMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

ZLSAC  Zona de Comerț Liber Cuprinzător și Aprofundat 

CNAM  Casa Națională de Asigurări în Medicină 

CNAS  Casa Națională de Asigurări Sociale 

BPO Servicii administrative și activități de servicii suport 

ONG Organizație Neguvernamentală 

TIC Informații și Comunicații 

PI Parc Industrial 

ZEL Zonă Economică Liberă 

UE  Uniunea Europeană 

DCFTA Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
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INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

Tendințe recente privind ISD în Republica Moldova 

 

Stocul de investiţii străine directe acumulat la sfârşitul anului 2015 a fost evaluat la 3,538.59 mil. 
USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 73.9%, iar împrumuturile 
intragrup (alt capital) – 26.1%. Componența creditelor intragrup este mixtă, 950.78 mil. USD 
reprezintă stocul împrumuturilor contractate de la investitorii străini direcți și 27.54 mil. USD este 
stocul creanțelor sub formă de împrumuturi acordate de întreprinderile rezidente cu capital străin 
investitorilor străini direcți.  

Comparativ cu finele anului 2014, stocul de investiţii directe ale nerezidenţilor în economia Moldovei 
a înregistrat o descreştere de 2.1% (de 75.19 mil. USD). Deși au fost înregistrate intrări nete de 
capital, pe parcursul anului 2015, în valoare de 228.52 mil. USD, iar preţurile acţiunilor s-au apreciat 
cu 11.23 mil. USD, efectul acestora a fost depășit de devalorizarea generată de evoluția ratei de 
schimb a valutelor originale faţă de dolarul SUA (-314.94 mil. USD). 

În Figura 1 sunt prezentate informațiile sumare referitoare la evoluția și structura ISD (investiții 
străine directe) în Republica Moldova pentru perioada 2009-2015. 

Figura 1: Investiţiile străine directe în economia naţională*, componentele de bază (mil. USD) 

 

*stocuri calculate conform principiului costului istoric 

Sursa: BNM, Conturile internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2015 

 
Raportul UNCTAD World Investment Report 2015 relevă o performanță comparativă slabă a RM în 
atragerea investițiilor străine raportat la economiile mici din regiune. Potrivit aceluiași Raport 
UNCTAD, fluxul net de ISD în economia RM în anul 2014 a înregistrat o descreștere cu circa 12% 
comparativ cu anul 2013. 

În Figura 2 sunt prezentate informațiile comparative privind stocul ISD pentru cîteva țări din regiune, 
care sunt preluate din Raportul UNCTAD. 
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Figura 2: Stocul ISD – Moldova în comparație cu țările din regiune, mil. USD 

 

Proiectele de investiții “greenfield” - un indicator cheie al progresului anual în promovarea ISD și 
atragerea noilor proiecte a constituit în anul 2014 valoarea de 115 mil. USD, o scădere de 59% 
comparativ cu 2013. De altfel, din dinamica ultimilor ani se poate observa că în general în mai mulți 
ani valoarea anunțată a proiectelor “greenfield” de ISD depășea valoarea efectivă a intrărilor de ISD, 
fapt ce induce la ideea că o parte din investitorii care și-au exprimat intențiile de a investi în Moldova 
au ales în cele din urmă o altă destinație. Potrivit datelor aceluiași Raport, ponderea ISD în PIB a 
constituit la finele anului 2014 circa 46%.  

În Figura 3 sunt prezentate informațiile referitoare la fluxurile ISD și valoarea proiectelor ISD de tip 
“greenfield” anunțate. 

Figura 3: Fluxurile de ISD și valoarea proiectelor ISD de tip “greenfield” anunțate, mil. USD 

 

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2015 

În comparație cu alte țări din regiune, Republica Moldova a înregistrat performanțe mai reduse în 
atragerea ISD. Nivelul mediu estimat al influxurilor nete de ISD pe cap de locuitor în perioada 2005-
2014 este de circa 87 USD, unul dintre cele mai scăzute din regiune. Din cauza insuficienței și costului 
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ridicat al capitalului investițional intern, un nivel atît de scăzut al ISD nu face decît să submineze 
competitivitatea și dezvoltarea durabilă a țării. 

În Figura 4 sunt prezentate informațiile referitoare la intrările nete de ISD pe cap de locuitor pentru 
pentru cîteva țări din regiune. 

Figura 4: Intrările nete de ISD pe cap de locuitor pentru perioada 2005-2014, USD 

 

Sursa: Strategia de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru perioada 2016-2020 

În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit 
ponderea  majoritară – 52%. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de circa 11% din totalul 
capitalului social acumulat, cei proveniți din alte ţări dețin investiții în proporție de circa 37%. 

În Figura 5 sunt prezentate informațiile referitoare la repartiţia stocului de investiţii străine directe 
în capitalul social acumulat. 

Figura 5: Stocul SID* – capital social, pe zone geografice (mil. USD) 

 

*stocuri calculate conform principiului costului istoric 
Sursa: BNM, Conturile internaționale ale Republicii Moldova în anul 2015 
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Repartiţia stocului de investiţii străine directe în capitalul social acumulat în economia naţională, în 
dinamică pe principalele ţări, este reflectată în Figura 6 de mai jos. 

Figura 6: Stocul investițiilor străine directe* - capital social acumulat, pe principalele țâri (mil. USD) 

 
*stocuri calculate conform principiului costului istoric, distribuţia pe ţări în baza investitorului nemijlocit 

Sursa: BNM, Conturile internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2015 

Principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne activitatea financiară 
(circa 25% din stocul de investiţii străine directe sub formă de capital social), urmată de industria 
prelucrătoare (circa 23%). Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, tranzacţiile 
imobiliare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile şi telecomunicaţiile, industria 
energetică. Distribuţia pe tipuri de activităţi economice a stocului de investiţii străine directe sub 
formă de capital social acumulat în economia naţională este prezentată în Figura 7. 

Figura 7: Investiţiile străine directe – capital social acumulat la 31.12.2015, pe activităţi economice 

 

Sursa: BNM, Conturile internaţionale ale Republicii Moldova în anul 2015 
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Abordarea strategică privind atragerea ISD  

 

La momentul actual, viziunea și intențiile statului in materie de ISD sunt reflectate în Strategia de 
Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru perioada 2016-2020, care a fost 
concepută pentru a contribui la sporirea valorică și diversificarea structurală a exporturilor 
moldovenești, care în mod tradițional erau axate pe un spectru îngust de produse. Investițiile, în 
special ISD și cele care conectează IMM-urile la ISD, sunt văzute în această Strategie ca principalul 
instrument pentru valorificarea potențialului de export al țării, de aceea, creșterea volumului ISD 
este un obiectiv fundamental al Strategiei. Strategia vine ca suport în îndeplinirea angajamentelor 
asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere cu UE, care pune accentul pe îmbunătățirea 
esențială a climatului investițional și pe sporirea competitivității țării pe piețele externe. Strategia își 
propune să  contribuie la reducerea decalajului competitiv al țării, stimularea potențialul productiv 
și modificarea structurii economiei prin reducerea rolului sectoarelor și tehnologiilor neproductive, 
contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite de Strategia Națională de 
Dezvoltare „Moldova 2020” (SND) aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012. Investițiile (în 
special ISD) vor fi principalul pilon al acestei tranziții, prin generarea unor bunuri și servicii care vor 
ținti în mod direct piețele externe, prin crearea unor noi lanțuri tehnologice și aprofundarea celor 
existente, precum și prin difuzia cunoștințelor tehnologice și a expertizei manageriale avansate, 
inclusiv către sectoarele care nu sunt orientate spre comerțul extern sau care nu beneficiază de ISD. 

Aspectul esențial care diferențiază noua Strategie de cea precedentă (2006-2015) constă în 
abordarea complexă și integrată. ISD nu mai sunt văzute ca un set de tranzacții unice menite să atragă 
în țară investitori străini, dar ca o relație în continuă dezvoltare cu investitorii pe parcursul întregului 
ciclu de viață al investițiilor. Schimbarea logicii de politici pe care o reflectă Strategia constă în faptul 
că se urmărește nu doar atragerea, dar și menținerea, și dezvoltarea legăturilor dintre sectoarele care 
beneficiază de ISD și restul economiei, inclusiv cu IMM-urile moldovenești, astfel maximizînd 
beneficiile pe termen lung de dezvoltare pentru Republica Moldova provenite din investițiile străine 
și din interacțiunea acestora cu cele locale. 

Viziunea strategică a documentului pornește de la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană care va duce la o deschidere mai largă a Republicii Moldova în fața comerțului 
internațional, prin eliminarea barierelor comerciale tarifare și netarifare. Una din precondițiile-cheie 
pentru valorificarea beneficiilor oferite de Acordul de Asociere îl reprezintă atragerea ISD. Ținînd 
cont de aceasta, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat într-o reformă instituțională ambițioasă 
menită să îmbunătățească climatul investițional, să protejeze drepturile de proprietate, să sporească 
nivelul de predictibilitate generală a țării și să realizeze alte premise esențiale pentru intrarea 
investitorilor în Republica Moldova. Fiind unul din angajamentele Guvernului specificate în Matricea 
de politici în cadrul Acordului de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană 
pentru implementarea DCFTA, Strategia vizează în demersul său anume aceste obiective: 

 Pînă în 2020, investițiile vor deveni un factor-cheie pentru creșterea economică și, respectiv, pentru 

consolidarea și diversificarea exporturilor Republicii Moldova; 

 Industria prelucrătoare și serviciile orientate spre export vor constitui principalele sectoare-gazdă 

pentru noile proiecte finanțate de ISD. 

Obiectivul principal al Strategiei este valorificarea rapidă a potenţialului de export al Republicii 

Moldova, preponderent prin atragerea investițiilor străine. 

Urmare a implementării măsurilor prevăzute de această Strategie, volumul de ISD atras de Republica 
Moldova va crește progresiv, urmînd să atingă o valoare cumulativă de 380 milioane USD în 2020. 
Pînă în prezent, țara a atras un volum mediu de ISD de tip „greenfield” în volum de 65 USD per capita 
pe an, în timp ce media din țările din regiune a constituit 357 USD. Pe termen lung (circa 10 ani), 
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Republica Moldova are atît ambiţia, cît şi potențialul necesar pentru a se apropia de nivelul țărilor 
din regiune și a majora valoarea medie a proiectelor ISD pînă la 350 USD/capita. În cifre absolute, 
aceasta ar însemna circa 1.250 milioane USD. 

Ținînd cont de imperativul consolidării cadrului instituțional și capacităților MIEPO, pentru 
indicatorii de impact sunt stabilite ținte relativ modeste. Astfel, cu concursul direct al MIEPO și 
al programelor de suport pentru MIEPO, către anul 2020 în sectoarele prioritare vor fi atrase și/sau 
extinse cel puțin 50 de proiecte investiționale, vor fi create circa 10 mii de locuri de muncă directe în 
cadrul proiectelor și încă alte 4-5 mii în IMM-urile care vor furniza bunuri și servicii în scopul 
realizării proiectelor investiționale. Valoarea totală a investițiilor alocate în cadrul proiectelor 
investiționale noi și extinse va fi de circa 250 milioane USD către anul 2020. Volumul de exporturi 
noi generate de aceste proiecte va atinge nivelul de 210 milioane USD. 

În vederea atingerii obiectivelor trasate, Strategia de intervenție prevede acțiuni clasificate în șase 
domenii de intervenție: 

1. Fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare care să permită atragerea, reținerea, 
dezvoltarea investițiilor şi promovarea exporturilor; 

2. Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate 
spre export; 

3. Sporirea calității infrastructurii industriale, de transport și comerciale pentru dezvoltarea 
sectoarelor orientate spre export; 

4. Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea legăturilor cu 
economia națională; 

5. Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni; 

6. Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării 
investițiilor și promovării exporturilor. 

Un alt aspect definitoriu al noii Strategii este prioritizarea sectoarelor-cheie spre care vor fi 
canalizate cele mai multe eforturi pentru atragerea investițiilor străine. În baza datelor cu privire la 
tendințele fluxurilor ISD, a exporturilor moldovenești și a situației în diferite sectoare ale economiei 
Republicii Moldova a fost elaborată o matrice pentru selectarea sectoarelor cu cel mai mare potențial 
de creștere semnificativă a exporturilor moldovenești, precum și atragerea investițiilor producere 
sau prestare de servicii. Drept rezultat, șapte sectoare prioritare au fost identificate: 

1. Informații și comunicații (denumită în continuare „TIC”); 

2. Fabricarea de mașini și echipamente (denumită în continuare „Industria automotive”); 

3. Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (BPO); 

4. Fabricarea de utilaje și piese; 

5. Fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și fabricarea 
încălțămintei; 

6. Echipamente electrice; 

7. Industria alimentară și agricultura. 

Deși sectoarele menţionate sunt considerate prioritare, aceasta nu înseamnă că investițiile străine în 
alte sectoare vor fi descurajate sau neglijate. Din contra, intervențiile considerate în cadrul acestei 
strategii, vor avea un impact pozitiv asupra investițiilor în toate celelalte sectoare. Mai mult decît atît, 
Strategia vizează în mod expres dezvoltarea legăturilor dintre companiile/sectoarele care 
beneficiază de ISD și a celor care nu beneficiază de investiţii în mod direct, precum și amplificarea 
efectelor de difuziune a cunoștințelor și competențelor tehnologice generate de ISD în întreaga 
economie. 
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Pentru implementarea Planului de Acțiuni al Strategiei pe întreaga perioadă (2016-2020), 
prealabil vor fi necesare resurse financiare în următoarele cuantumuri: 164,3 milioane lei – din 
contul asistenței tehnice și financiare externe și 1,9 milioane lei - din Bugetul de Stat. 

Efectele fiscale în urma implementării cu succes a Strategiei vor depăși de cîteva ori costurile totale. 
Potrivit estimărilor, creșterea exporturilor cu 1 dolar SUA se materializează în 0,61 dolari SUA sub 
formă de venituri fiscale. Prin urmare, doar efectul proiectelor investiționale ce urmează a fi atrase, 
planificate în volum de circa 380 milioane dolari SUA pentru perioada 2016- 2020 (cumulativ) va 
aduce la buget circa 232 milioane dolari SUA sub formă de venituri fiscale, depășind semnificativ 
costurile implementării Strategiei. În plus, efectele fiscale ale locurilor de muncă create în rezultatul 
implementării Strategiei ar putea aduce la buget circa 455 milioane lei sub forma încasărilor din 
impozitul pe venit, iar alte 1,4 miliarde lei ar putea intra, pînă în 2020 în bugetele CNAS și CNAM sub 
forma contribuțiilor de asigurări sociale și medicale. 

 

Prezența și implicațiile obiectivului de dezvoltare a legăturilor dintre ISD și IMM-uri 

 

Deși conceptul de “Business Linkages” este dezvoltat de zeci de ani la nivel internațional odata cu 
expansiunea accelerată a companiilor transnaționale, iar statele din Europa Centrală și de Est au 
dezvoltat cu succes politici la acest capitol, în R. Moldova acest obiectiv nu s-a regăsit direct nici într-
un document strategic și respectiv nu a fost nici implementat la nivel instituțional. Totuși, acest vid 
în abordarea ISD-urilor a început a fi corectat, prin abordarea amplă a acestui concept în cadrul 
Strategiei de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru perioada 2016-2020. 
Astfel, în dreptul domeniului de intervenție: Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale 
ISD prin consolidarea legăturilor cu economia națională este prezent sub-obiectivul „Consolidarea 
legăturilor dintre ISD și economie” prin care se țintește măsuri care urmează să integreze mai rapid 
investițiile străine directe în economia națională și să sporească externalizările pozitive ale acestora. 

Pentru a transpune în viață acest sub-obiectiv, Strategia prevede derularea mai multor activități 
precum: 

 Introducerea și instituționalizarea cu finanțare pe bază permanentă a unui program de suport 
pentru furnizorii autohtoni, privind obținerea certificatelor de calitate (ISO, VDA, QS), instruirea 
personalului cu funcții de conducere pentru asigurarea comenzilor din partea investitorilor 
străini, obținerea de finanțări cu costuri reduse pentru achiziționarea de tehnologii, îmbunătățirea 
abilităților de vînzări și a marketingului, etc; 

 Organizarea pe bază permanentă a evenimentelor dedicate ISD pentru IMM, la care să participe 
investitorii prezenți și cei potențiali; 

 Armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale în activitățile de servicii 
profesionale (audit, contabilitate, inginerie, arhitectură, etc.) și liberalizarea efectivă a comerțului 
cu servicii în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană; 

 Evaluarea nivelului de pregătire tehnologică a IMM-urilor / clusterelor la scară locală și regională 
și a potențialului de dezvoltare a conexiunilor cu investitorii existenți și potențiali, cu identificarea 
constrângerilor tehnologice critice și elaborarea propunerilor de înlăturare a acestora; 

 Elaborarea de oferte personalizate investitorilor strategici naționali și străini, cu scopul atragerii 
și/sau menținerii acestora în Republica Moldova în procesul de alegere/reamplasare a locației 
pentru efectuarea investiției, în baza analizei constante a tendințelor de localizare, mai cu seamă 
în țările din regiune (România, Slovacia, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Belarus, Rusia); 

 Efectuarea analizei sectoarelor prioritare, cu scopul identificării subsectoarelor din cadrul 
acestora, care au potențial de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor; 
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 Elaborarea și implementarea propunerilor pentru atragerea investițiilor și promovarea 
exporturilor pe fiecare sub-sector identificat în sectoarele prioritare. 

La nivel instituțional, responsabilitatea primară de implementare practică a activităților menționate 
mai sus revine MIEPO și ODIMM. Acest fapt este consemnat și în Programele de Dezvoltare 
Strategice (PDS) adoptate recent de aceste 2 organizații. Astfel, în cazul MIEPO se urmărește 
instituționalizarea în funcției de asistență continuă a investitorilor străini (“after-care”), care va 
acoperi inclusiv și dezvoltarea capacităților necesare pentru consolidarea legăturilor dintre ISD și 
IMM, prin identificarea și promovarea furnizorilor locali. Pe de altă parte, în cazul ODIMM, facilitarea 
parteneriatelor de afaceri a IMM cu companii naţionale şi internaţionale se regăsește în lista 
direcțiilor strategice de activitate. Prin urmare, obiectivul de consolidare a legăturilor dintre ISD și 
IMM-uri ar trebui să reprezinte unul din domeniile în care MIEPO ar trebui să dea dovadă de sinergie 
și să își coordoneze și conjuge eforturile pentru a reuși o eficiență cît mai sporită. 

 

Impactul ISD asupra economiei naționale  
 

La sfîrșitul anului 2014 în economia națională erau prezente circa 1,300 companii cu capital străin și 
circa 1,050 companii cu capital mixt (străin și local), aceste cifre incorporînd doar companiile active 
(cifra de afaceri diferită de zero). Companiile care posedă investiții străine în capital 
înregimentizează un număr total de angajați de circa 70,500 persoane și generează o cifră de afaceri 
agregată de circa 77.5 miliarde Lei. 

Din punct de vedere geographic, în mun. Chișinău sunt amplasate circa 83.5% din companiile cu 
capital strain, acestea generînd 84% din totalul vînzărilor și avînd 67.5% din efectivul total de 
angajați al companiilor cu capital străin. Ponderea numărului total al personalului angajat în nordul 
Republicii Moldova (18,1%) este disproporțional mai mare în comparație cu ponderea 
întreprinderilor cu capital străin în numărul total de întreprinderi. Acest lucru se datorează în 
principal ZEL Bălți, acolo unde se află Dräxlmaier Group SRL (cel mai mare exportator din țară în 
ultimii 2 ani) și GG Cablurile & Fire EE SRL. Împreună, ei angajează peste 2.500 de persoane. 

În 2014, circa 270 companii cu capital strain aveau un număr de angajați de peste 50 de personae, în 
timp aproximativ 860 de întreprinderi aveau între 10 și 50 angajați. 

Tabelul 1: Distribuția în profil regional a numărului de companii, angajați si cifra de afaceri a 
întreprinderilor ce posedă capital străin, %, 2014 

Regiunea 
Companii cu 100% capital străin 

Companies cu capital mixt 
(străin și local) 

TOTAL 

# Companii Angajați Vînzări # Companii Angajați Vînzări # Companii Angajați Vînzări 

m. Chisinau 86.7% 63.1% 84.1% 79.6% 73.0% 84.6% 83.5% 67.5% 84.3% 

Nord 5.9% 22.0% 8.2% 6.1% 13.1% 8.6% 6.0% 18.1% 8.4% 

Centru 5.1% 9.2% 5.2% 9.6% 8.4% 4.7% 7.1% 8.9% 5.0% 

Găgăuzia 1.3% 4.1% 1.4% 1.5% 1.8% 1.3% 1.4% 3.1% 1.4% 

Sud 1.0% 1.5% 1.1% 3.1% 3.6% 0.8% 2.0% 2.4% 0.9% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sursa: calculele autorului în baza datelor BNS 

În general, companiile cu capital străin activează într-un regim de eficiență mult mai înaltă decît 
media pe țară, acestea fiind cei mai proeminenți promotori de inovații și know-how în economie. 
Acest fapt este lejer demonstrat și prin cifre – deși companiile străine au o pondere a numărului de 
angajați de doar 13.6%, acestea reușesc să înglobeze 29.4% din totalul vînzărilor pe economie. 
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Din ponderea companiilor cu capital străin în diferite sectoare poate fi constatat faptul că industria, 
în special industria prelucrătoare și domeniul TIC se bucură de cel mai mare impact ca efect al 
investițiilor străine. Astfel, companiile străine prezente în industrie generează 1/3 din locurile de 
muncă din sector și 39.1% din valoarea vînzărilor. Pe de altă parte, întreprinderile cu investiții 
străine din TIC acoperă peste 26.5% din locurile de muncă și peste jumătate din cifra de afacere 
creată de sector. Importanța și impactul ISD în alte sectoare este reflectată în Tabelul 2 de mai jos. 

Tabelul 2: Ponderea companiilor după prezența capitalului străin pe sectoare, % 

Sector Cifra de afaceri, % Angajați, % 

Industria  39,0% 33,3% 

Informaţii şi comunicaţii 52,0% 26,5% 

Activități financiare şi asigurări  10,0% 19,4% 

Arta, activități de recreere şi de agrement 36,5% 15,9% 

Comerț 29,9% 15,2% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 26,7% 13,9% 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 11,0% 13,2% 

Tranzacţii imobiliare 31,3% 11,0% 

Activități de cazare și alimentație publică 16,9% 10,4% 

Energeetică 54,6% 8,5% 

Construcţii 13,6% 6,8% 

Transport şi depozitare 13,8% 3,7% 

Agricultură 8,4% 2,9% 

Învăţământ 2,0% 1,5% 

Utilități 1,4% 1,4% 

Alte activităţi de servicii 14,5% 1,0% 

Sănătate şi asistenţă socială 4,4% 0,9% 

TOTAL 29,4% 13,6% 

Sursa: calculele autorului în baza datelor BNS 

 

Facilitățile existente pentru investitori în zonele economice cu statut special  

 

În Republica Moldova, agenții economici au oportunitatea de a activa în 2 tipuri de zone economice 
cu statut special: Zone Economice Libere și Parcuri Industriale. Aceste 2 tipuri de zone oferă 
avantaje în aceeași măsură atît investitorilor străini, cît și celor locali. Totodată, schimbarea gratuită 
a terenurilor agricole în cazul parcurilor industriale oferă investitorilor străini mai multe avantaje, 
în condițiile în care aceștea nu pot procura terenurile cu destinație agricolă. 

Concetul de Zonă economică liberă (ZEL) este implementat în Republica Moldova începînd cu 1996. 
Crearea ZEL-urilor este iniţiativa Guvernului şi se aprobă prin lege de Parlament. ZEL fac parte din 
strategia Guvernului Moldovei de atragere țintită a investițiilor. La zi, 7 ZEL-uri funcționează în 
Moldova, alături de un port și un aeroport cu statut similar celui de zonă economică liberă. ZEL-urile 
oferă investitorilor posibilitatea de reducere a riscurilor investiționale, precum și un acces mai facil 
(din punct de vedere al costurilor și procedurilor vamale) pe piețele CSI și UE. Rezidenților ZEL-urilor 
li se garantează stabilitatea legislației pentru o perioadă de 10 ani.  
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Principalele avantaje oferite de ZEL-uri vizează facilitățile de administrare economică și vamală, 
precum și un regim fiscal preferențial. Beneficiile amplasării în ZEL-uri sunt reflectate în Tabelul 3. 

Tabelul 3: Facilitățile oferite de Zonele Economice Libere 

Facilitate Condiții 

TVA Cota “zero” pentru: 
- livra rile î n zona libera  din afara RM 
- livra rile din zona libera  î n afara RM 
- livra rile î n zona libera  din restul teritoriului RM  
- livra rile de ca tre rezident ii diferitor zone libere din RM unul altuia 

Accize Scutire de plata accizelor pentru:  
- Importuri: ma rfurile introduse î n zona libera  din afara RM, din alte 

zone libere, din restul teritoriului RM 
- Export: ma rfurile exportate î n afara RM 
- Livra rile de ma rfuri efectuate î n interiorul zonei libere s i dintr-o 

zona  libera  î n alta 

Impozit pe venit corporativ - 50% din cota impozitului pe venit pentru operat iunile de export 
(6% î n 2016) 

-  75% din cota impozitului pe venit pentru alte activita t i (9% î n 
2016) 

- Pentru investit ii > 1 mln. USD – scutire de 3 ani de la plata 
impozitului 

- Pentru investit ii > 5 mln. USD – scutire de 5 ani de la plata 
impozitului 

Tarife vamale la bunurile  
importate și exportate 

- 0% 

Regimul de vize și 
înregistrare 

- Nu se percep taxe consulare pentru investitori s i lucra torii 
rezident ilor 

- Pentru eliberarea permisului de s edere e suficient demersul 
Administratorului de ZEL 

Infrastructură - Disponibila   

Perioada de operare - 25-30 ani 

Oprtunități de arendă - Teren pentru construct ii 

Activități 1. Product ia ma rfurilor pentru export (except ie alcoolul etilic, alcoolul s i 
produsele de tutun) 

2. Depozitarea, ambalarea produselor, alte activita t i conexe 
3. Activitate comerciala  externa  
4. Activita t i auxiliare precum: construct ii, catering, etc. 

 
Parcurile industriale (PI) reprezintă un concept economic relativ nou pentru Republica Moldova. 
Ca și ZEL-urile, PI derivă din strategia de atragere țintită a investițiilor a autorităților 
guvernamentale, iar activitățile industriale sunt cele mai vizate. Principalele facilități acordate PI pot 
fi sistematizate după cum urmează: 

1. Schimbarea gratuită a destinaţiei terenurilor; 

2. Compania administratoare poate fi rezidentă a parcului industrial pe care îi gestionează; 

3. Titlu garantat pe o perioadă de 30 de ani companiei administratoare; 

4. Înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii 
administratoare pentru crearea şi dezvoltarea parcului industrial la decizia proprietarului acestora; 

5. Dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al 
pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în 
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arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a 
construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe; 

6. Posibilitatea de a închiria terenurile deţinute de stat cu 30% reducere; 

7. Contribuţii de stat pentru dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltare tehnologică; 

8. Inspecţii şi controlate de stat limitate.  

Etapele și actele necesare pentru crearea unui parc industrial derivă din Legea Nr. 182 din 15.07.2010 
cu privire la parcurile industriale și HG Nr. 652  din 01.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale 
pentru parcul industrial. 

 

ZEL-urile și Parcurile Industriale – focare de atragere a investițiilor străine 

 

Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale au jucat un rol esențial în atragerea ISD. Aproape 
toate ISD din industria automotive au fost localizate în ZEL-uri. În prezent, Moldova are șapte ZEL-
uri situate în diferite regiuni ale țării, cu un număr total de 156 rezidenți care dispun de peste 6,500 
de angajați. Republica Moldova mai are și Portul Internațional Liber Giurgiulești (raionul Cahul, 
regiunea de sud a țării), precum și Aeroportul Internațional Liber Mărculești (raionul Florești, 
regiunea de nord), ambele dispunînd de un statut juridic aproape similar cu cel al ZEL-urilor. 

Volumul total al investiţiilor în zonele libere, pe parcursul întregii activităţi, la 1 ianuarie 2016 a 
constituit 230,1 mil. dolari SUA, sporind în anul 2015 cu 8,6 % sau cu 18,2 mil. dolari SUA. Totodată, 
acest indicator constituie 8.8% din stocul total de investiții străine atrase de RM. Este de menționat 
că ritmul de creștere a ISD-urilor din ZEL-uri din ultimii ani a fost net superior ritmului de atragere 
a investițiilor la nivel de țară. Dacă la începutul anului 2011 ponderea stocurilor atrase de ZEL-uri 
reprezeta doar 4.5% din soldul total al investițiilor străine, la finele anului 2015 această cotă practic 
s-a dublat (8.8%). 

Din punct de vedere a viabilității economice, cele mai prolifice și de succes zone la moment sunt de 
departe cele din Bălți și Ungheni, care împreună au contribuit la atragerea a peste ½ din totalul ISD 
și la crearea a peste 80% din totalul locurilor de muncă, precum este reflectat în Tabelul 4. 

Tabelul 4: Indicatorii activității Zonelor Economice Libere din Republica Moldova 

Nr Denumire ZEL / Subzone Anul 
înființării 

Distanța de 
capitală, km 

Suprafața, 
ha 

Numărul de 
angajați 

Investițiile 
atrase, mil. USD 

1 Expo-Business Chisinau 1996 - 29.4 498 54,5 

2 Ungheni-Business 2003 107 42.34 2 133 65,5 

3 Tvardița 1996 115 3.57 275 16,8 

4 Otaci-Business 1999 220 32.17 58 3,4 

5 Valkanești 1999 200 122.3 384 15,8 

6 Taraclia 1999 153 36 66 16,2 

7 Bălți: 
- Bălți 
- Strășeni 
- Orhei 
- Cahul 
- Căușeni 

2010 131 245,1 3 088 57,9 

Sursa: Ministerul Economiei, Zonele Economice Libere 
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Volumul total al salariilor achitate de către rezidenţi a constituit 373,6 mil. lei. Astfel, se atestă o 
creștere de 2,5% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2014. Salariul mediu al unui angajat s-a 
majorat în anul 2015 cu 7,7 % și a constituit 5,3 mii de lei.  

În zonele libere creşte ponderea activităţii industriale, care a devenit genul prioritar de activitate. În 
anul 2015 volumul total al mărfurilor produse şi serviciilor prestate în zonele libere a constituit 
circa 4,3 mild. lei, din care ponderea producţiei industriale a constituit 95,0% (în anul 2014 - 95,7%). 

Volumul vânzărilor nete a producţiei industriale în total pe zonele libere în anul 2015 s-a majorat 
cu 10,7% (în preţuri curente) faţă de anul precedent şi a constituit 4040,4 mil. lei. Cea mai mare parte 
a producţiei industriale fabricate în zonele libere în valoare de 3362,0 mil. lei sau 83,2% a fost 
exportată. În total, 81,1% din volumul mărfurilor şi serviciilor produse în ZEL în anul 2015 au fost 
exportate, ceea ce a constituit 3452,5 mil. lei sau 9,3% din volumul exportului Republicii Moldova în 
anul 2015 (în anul 2004 ponderea ZEL în exportul total constituia 4,3%). Stocurile producţiei la 
depozite în anul 2015 s-au micșorat cu 10,1% în comparaţie cu anul 2014, cifrându-se la 99,0 mil. lei. 

Volumul total al impozitelor şi altor plăţi obligatorii calculate în anul de referinţă a constituit, 
conform situaţiei din 1 ianuarie 2016, 185,5 mil. lei, sporind cu 2,8% comparativ cu 1 ianuarie 2015. 

În afară de ZEL-uri, începînd cu anul 2010 în RM s-a inițiat implementarea unui nou instrument de 
atragere a investițiilor – Parcuri industriale. Pînă în prezent titlul de parc industrial s-a acordat la 
9 întreprinderi care au demarat realizarea proiectelor privind crearea și dezvoltarea a 9 PI. Din punct 
de vedere geografic, PI sunt repartizate pe tot teritoriul țării, pe o suprafață totală de 179,9 ha, 
conform informațiilor prezentate în Tabelul 5. 

Tabelul 5: Caracteristica Parcurilor Industriale existente în RM 

Nr Denumirea Hotărîre 
Guvern 

Denumirea întreprinderii 
administratoare 

Genul de activitate Suprafata, 
ha 

1 PI "Bioenergagro" nr. 1172 din 
21.12.2010 

SRL „Bioenergagro” - 
proprietate privată 

Producerea biogazului 13,49 

2 PI "TRACOM" nr. 440 din 
16.06.2011 

SA „Tracom” - cu cota 
majoritară a statului 

Fabricarea mobiliei, utilajlui, IT, 
producerea sacilor din hîrtie etc 

32.3 

3 PI "Cimişlia" nr. 797 din 
28.10.2011 

ÎM „Servicii Publice Cimișlia” - 
proprietate a or. Cimișlia 

Agroindustrial 40 

4 PI "CAAN" nr. 451 din 
28.06.2013 

SA „CAAN” - proprietate 
privată 

Agroindustrial (prelucrarea, 
ambalarea produselor agricole) 

11.6 

5 PI "Răut" nr. 526 din 
11.07.2013 

SA „Răut” - cu cota majoritară 
a statului 

Producerea aparatelor, piselor 
din metal și alte materiale etc. 

9.5 

6 PI "Edineţ" nr. 666 din 
02.09.2013 

SRL „Eco-Garant” - propretate 
privată 

Agroindustrial (producerea 
sucului, uscarea fructelor etc.) 

17.9 

7 PI "Triveneta Cavi 
Divelopment" 

nr. 909 din 
15.11.2013 

SRL „La Triveneta Cavi 
Divelopment” - proprietate 
privată 

Producera cablurlor pentru 
sectorul energetic 

10.8 

8 PI "Comrat" nr. 742 din 
10.09.2014 

ÎM „Gospodăria Locativ 
Comunală” - proprietate a or. 
Comrat 

Agroindustrial 50.3 

9 PI "FAIP" nr. 918 din 
07.11.2014 

SRL „Venador - Prim” - 
proprietate privată 

Producerea materialeleor de 
construcție 

5 

Sursa: Ministerul Economiei, Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru 9 luni anul 2015 

 

În doar 5 ani de zile în cadrul parurilor industriale: 

 s-au înregistrat în calitate de rezidenți 53 agenți economici;  
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 s-au creat 1,859 locuri de muncă; 

 s-au realizat investiții totale în sumă de 723,0 mil lei.  

Este de menționat că derularea investițiilor în PI s-a activizat în special în ultima perioadă. Astfel, în 
primele 9 luni ale anului 2015 au fost efectuate investiții în sumă totală de 415 milioane lei, adică 
57.4% din volumul total al investițiilor valorificate de la crearea parcurilor industriale. 

Figura 8: Investiţiile efectuate în Parcurile Industriale, mln. lei 

 

Sursa: Ministerul Economiei, Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru 9 luni anul 2015 

În 9 luni sin 2015, rezidenții și întreprinderile administratoare ale parcurilor au încasat venituri în 
mărime de 615,2 mil lei (sau cu 178,0 % mai mult față de 9 luni ale a. 2014) și au achitat impozite și 
taxe în sumă de 122,2 mil lei (în creștere cu 178,8 % față de aceeași perioadă a a. 2015). La data de 
30.09.2015 în cadrul parcurilor industriale activau 1859 persoane, cu 942 persoane mai mult față de 
perioada corespunzătoare a anului precedent. 

Conform calculelor efectuate, un leu investit în parcurile industriale (din a.2011) generează venituri 
din vânzări de 1,9 lei și venituri în bugetul public național (sub formă de taxe și plăți) de 0,4 lei. 

După cum arată exemplele altor state (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia), ZEL-urile și 
parcurile industriale au un rol semnificativ în atragerea ISD, deoarece acestea permit investitorilor 
străini și autohtoni să își dezvolte producția și serviciile într-un termen avantajos și la costuri 
rezonabile. Din aceste considerente, cele mai eficiente şi mai atractive ZEL-uri și parcuri industriale 
municipale/regionale din Republica Moldova vor continua să se dezvolte și să se extindă. 
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LANȚUL DE APROVIZIONARE AL COMPANIILOR CU CAPITAL STRĂIN: REZULTATELE 

SONDAJULUI 

 

Abordarea metodologică 

 

Principalul instrument de Analiză al lanțului de aprovizionare locală a companiilor cu capital strain 
a constat în utilizarea tehnicii de sondaj. Pentru aceasta au fost selectate 30 de companii cu capital 
străin preponderent din sfera de producere și servicii, dintre care 20 de companii au acceptat și 
contribuit la realizarea sondajului, conform informațiilor prezentate în Tabelul 6. Lista finală de 
companii a fost coordonată cu echipa ODIMM. 

Tabelul 6: Lista companiilor selectate  

 

Pentru realizarea interviurilor a fost elaborat un Chestionar cu un număr total de 29 de întrebări 
divizate în 2 mari categorii: 

 Informații generale – pentru a formula tabloul general al companiilor intervievate; 

 Informații de fond – întrebările date au urmărit mai multe aspcte precum: 

1. Evaluarea situației curente de aprovizionare de la furnizorii locali; 

2. Posibilități de creștere a cotei inputurilor locale; 

3. Predispunerea companiilor străine de a investi în colaborarea cu furnizorii locali; 

4. Principalele bariere în calea intensificării legăturilor dintre CMN și ÎMM-uri locale; 

5. Rolul partenerilor publici în dezvoltarea legăturilor dintre CMN și ÎMM-uri locale și posibilități 
de intrvenție a acestora. 

No. Denumirea companiei Activitate ZEL/PI Localitatea Statut

1 BECK Cimișlia SRL Echipamente pentru remorci din metal Cimișlia Realizat

2 Confezioni Andrea MDV SRL Echipamente pentru autovehicule Soroca Amînat pt. iulie - exclus

3 Dräxlmaier Group SRL Cablaj electric pentru automobile FEZ Bălți În proces de audit - exclus

4 Elektromanufacturing SRL Transformatoare elctronice pentru auto PI Bălți Realizat

5 Emipanel SRL Structuri metalice și panouri sandwich FEZ Strășeni Realizat

6 Euro Yarns SRL Fire sintetice FEZ Ungheni Realizat

7 Eurocryo SRL Părți componente pentru utilaje prelucrare lemn Ialoveni Realizat

8 GG Cables & Wires EE SRL Producerea cablajului electric izolat FEZ Bălți Amînat pt. iulie - exclus

9 Grip Engineering SRL Articole din metal, utilaje testare Goianii Vechi Realizat

10 Industrial Manufacturing Group SRL Părți componente pentru utilaje prelucrare lemn Ialoveni Realizat

11 Infinitextil SRL Articole tricotaj Chișinău Realizat

12 La Triveneta Cavi Development SRL Cabluri electrice FEZ Strășeni Realizat

13 Lear Corporation SRL Echipamente pentru autovehicule FEZ Ungheni Realizat

14 LEONI (Introscop SA) Cablaj electric pentru automobile Chișinău Realizat

15 Lones-Mol SRL Încălțăminte FEZ Ungheni Refuzat

16 Metal Supply Masters SRL Articole din metal Măgdăcești Realizat

17 Moldabela Trade SRL Covoare FEZ Ungheni Refuzat

18 Pan Construct SRL Servicii de construcție FEZ Strășeni Realizat

19 Sammy Cablaggi SRL Cablaj electric pentru automobile Fălești Refuzat

20 Sarob Production SRL Articole din metal Bălți Realizat

21 SEBN (Introscop SA) Cablaj electric pentru automobile Chișinău Realizat

22 Spamol SRL (Alpha Industries) Saune solare, cabine infraroșii Chișinău Realizat

23 STAG Textile Industry SA Articole textile Chișinău Realizat

24 Steaua REDS SRL Articole tricotaj Chișinău Realizat

25 Steinel Electronic SRL Electronică Chișinău Realizat

26 Strabag SRL Servicii de construcție FEZ Bălți Activitate suspendată - exclus

27 Sumitomo Electric Bordnetze SEBN SRL Cablaj electric pentru automobile FEZ Orhei Fără activitate - exclus

28 Taddei Engineering SRL Articole prefabricate din beton armat FEZ Bălți Fără activitate - exclus

29 TB Fruit SRL Sucuri concentrate PI Edineț Realizat

30 Unger Steel SRL Servicii de construcție FEZ Bălți Fără activitate - exclus
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Pentru cele mai multe întrebări s-a uilizat o evaluare în bază de scoring, respondenții fiind rugați să 
evalueze importanța & relevanța diferitor aspecte pe o scară de la 1 la 5. 

Derularea sondajului a avut loc pe parcursul lunilor mai-iunie 2016. La prima etapă, chestionarul a 
fost pilotat pe 2 companii pentru a înțelege relevanța acestuia, iar după caz au fost efectuate mici 
ajustări. Interviurile au avut loc la sediul companiilor selectate, fiind coordonate prealabil telefonic 
și prin corespondență de email. Reprezentanților companiilor li-a fost explicat din start obiectivele 
prioritare ale studiului, care sunt: 

 de a înțelege nevoile de aprovizionare ale companiilor internaționale în Moldova;  

 căutarea de informații care vor ajuta la identificarea furnizorilor locali pentru companii 
internaționale și, prin urmare, să consolideze competitivitatea companiilor internaționale și a 
furnizorilor locali din Moldova. 

În 75% din cazuri persoanele intervievate au fot chiar Directorii companiilor, în celelalte cazuri fiind 
persoane responsabile de achiziții, directori comerciali sau vice-directori. 

 

Informații generale  

 

Companiile cu capital străin chestionate sunt dispersate pe întreg teritoriul țării, inclusiv: 

 7 companii din Chișinău; 

 5 companii din Zone Economice Libere (Bălți. Ungheni); 

 2 companii amplasate în parcuri industriale (Bălți, Edineț). 

Impactul acestor întreprinderi asupra economiei naționale este unul semnificativ. De-a lungul 
activității în Moldova acestea au efectuat investiții străine directe de peste 80 milioane USD (peste 
3% din stocul ISD în economie), iar la moment asigură 5 529 locuri de muncă (peste 1% din totalul 
angajaților pe economie). 

Pentru a avea un eșantion cît mai reprezentativ au fost selectate diferite atît după mărimea afacerii, 
cît și după experiența de aflare în Moldova. Astfel, cele mai multe din companii (35%) au un efectiv 
de angajați între 10 – 49 persoane și o experiență de operare ăn Moldova de pînă la 5 ani (50%), 
confrom detalierilor prezentate în Figura 9. 

Figura 9: Structura companiilor eșantionate după angajați și prezența în Moldova 

Numărul de angajați Perioada de aflare în Moldova 

  
0% 10% 20% 30% 40%

Mai mult de 500

250-500

50-249

10--49

10%

25%

30%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Peste 10 ani

6-10 ani

1--5 ani

20%

30%

50%



Analiza lanțului aprovizionărilor locale al companiilor cu investiții străine directe în Republica Moldova  

19 
 

Totodată, din perspectiva genului de activitate, majoritatea companiilor fac parte din industria 
prelucrătoare din sub-sectoarele cele mai competitie la export, precum Automotive, Textile și 
confecții sau Ingineria de precizie (procesarea metalelor, articole din metal), conform detalierilor 
prezentate în Figura 10. 

Figura 10: Structura companiilor eșantionate după domenii de activitate 

 

Situația curentă. Posibilități de creștere 

Fiind rugați să evalueze motivele și factorii prioritari care îi face la momentul actual să facă achiziții 
de inputuri de pe piața locală, proximitatea de furnizori a obținut în medie cel mai înalt scor – 4.0, 
fiind urmat de factorii de Cost și Calitate, care au fost evaluate ca fiind la fel de importante – 3.3. Pe 
de altă parte, furnizorii locali au primit o evaluare modestă la capitolul Eficiență, fiabilitate și 
flexibilitate, ceea ce denotă că există rezerve de creștere a surselor de inputuri locale din contul 
îmbunătățirii acestor factori. 

Figura 11: Motivele și prioritățile companiilor cu capital strain de aprovizionare de la furnizori locali, 
scor mediu 

Scară: 1-2= scăzut, 3=mediu, 4-5=înalt 
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După cum rezultă din răspunsurile cumulate al celor 20 de companii, în medie sursele de 
aprovizionare locale dețin o cotă de doar 18%, restul de 82% revenind importurilor. Este de 
consemnat că există diferențe semnificative și în funcție de genul de activitate. Astfel, ponderea 
inputurilor locale în industria Automotive este de sub 1%, în timp ce în cazul companiilor din 
Electronică și Textile și Confecții această pondere nu depășeșete 5%. O situație relativ mai bună se 
atestă în industria procesării și fabricării produselor din metal și construcții.  

Deși toate companiile au menționat că au ceva conexiuni cu furnizorii locali, acestea se referă mai 
mult la contractarea unor servicii auxiliare. Doar jumătate din companii fac aprovizionări pentru 
activitatea de bază de producere, conform detalierilor prezentate în Figura 12. 

Figura 12: Structura estimativă al surselor de aprovizionare a companiilor străine 

Structura surselor de aprovizionare Tipul inputurilor achiziționate local 

 
 

Potrivit companiilor participante la sondaj, cea mai probabilă formă de aprovizionare de la IMM-urile 
locale ar fi achizițiile de materii prime, componente, piese, urmate de serviciile de pregătire, 
subcontractare. Pe de altă parte, investitorii străini percep drept foarte puțin probabil cedarea către 
companiile locale a proceselor de Distribuție sau Marketing și Vînzări. O explicație a unui asemenea 
scor redus este și orientarea aproape exclusivă a acestor companii pe piețele de export. Totodată, 
lipsesc companiile locale ce ar putea presta asemenea servicii complexe este aproape. 

Figura 13: Faza lanțului de aprovizionare la care participarea furnizorilor locali ar fi probabilă 

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 
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În același timp, cea mai frecventă acțiune efectuată de companiile străine pentru identificarea 
furnizorilor locali este formarea “listelor scurte”. Vizitele la furnizori este la fel o soluție mai mult sau 
mai puțin utilizată de acestea, în timp ce Auditele de calitate reprezintă o soluție la care se face uz 
mai rar, conform detalierilor din Figura 15. 

Figura 15: Acțiuni efectuate de companiile străine pentru identificarea furnizorilor locali 

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 
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companiile străine iau în considerare cu un calificativ „mediu” disponibilitatea de tehnologii, în timp 
ce factorii ce vizează abordarea strategică internă a investitorilor (autonomia, mărimea afacerii din 
R.M., cunoașterea pieței locale) sunt calificate cu un potențial Scăzut de sporire a inputurilor locale. 
Pe de o parte, companiile străine mai mici s-au expus că nu posedă constrîngeri de management 
intern în ceea ce privește aprovizionările locale, în timp ce în cazul companiilor mari asemenea 
exigențe există, în special în industria auto, conform detalierilor din Figura 14. 

Figura 14: Factorii care ar conduce la creșterea aprovizionărilor locale de către companiile străine 

Scară: 1-2= scăzut, 3=mediu, 4-5=înalt 
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Capitalului Propriu. Experiența companiei (3-5 ani) este luată în considrare de 15% din companii, în 
timp ce majoritatea investitorilor (70%) au remarcat existența unor rigori pentru Standardele de 
calitate. Cele mai multe explicații în dreptul acestui criteriu vizează necesitatea standardelor UE, 
întrucît o cerință expresă a clienților din Vest este asigurarea trasabilității produselor. 

Figura 16: Existența de cerințe minime din partea companiilor străine pentru potențialii furnizori 
locali (IMM-uri) 

 

Alte cerințe minime vizate de mai multe companii străine au fost: 

 Respectarea termenilor de livrare; 

 Confirmarea disponibilității stocului; 

 Oferte de preț atractive (care de regulă le depășesc cu mult pe cele obținute de la furnizorii externi); 

 Termeni de plată de cel puțin 30 de zile, etc.  

Ultima cerință este una critică pentru majoritatea companiilor intervievate, argumentul fiind 
practicarea termenilor de plată care variază între 90 și 120 de zile în relațiile uzuale cu furnizorii 
externi, inclusiv din țările învecinate (Romania, Bulgaria, Ungaria). 

 

Disponibilitatea de suport a investitorilor străini 

 

În timpul elaborării studiului dat a fost studiată experiența internațională de legături de afaceri din 
alte state (în special Europa Centrală) de unde a fost desprins că între CMN și furnizorii locali s-a 
ajuns la relații destul de avansate de cooperare, IMM-urile primind suport de instruire, tehnologice 
și financiare. În acest sens, Chestionarul a conținut o serie de întrebări pentru a testa realitatea din 
RM, iar după cum arată rezultatele de mai jos, investitorii din Moldova sunt fie extrem de sceptici, fie 
nu consideră deloc aplicabil acordarea unor asemenea forme de suport cel puțin pe termen scurt. 

Astfel, 40% din cei intervievați nu consideră deloc aplicabil oferirea sub diferite forme de traininguri 
pentru furnizorii locali, în timp ce din cei care au dat calificative consideră că toate formele de 
instruire pot avea loc decît extrem de rar. 
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Figura 17: Disponibilitatea companiilor străine de a apela la următoarele forme de a oferi instruire 
furnizorilor locali 

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 

 

Din punct de vedere a diferitor forme de schimb de informații, mai mult sau mai puțin sunt luate în 
considerare Furnizarea informațiilor din piață relevante și a comenzilor de achiziții anuale.. 
Totodată, alte forme precum Seminare de instruire de aprovizionare organizate sau Schimburi 
informale de informații cu privire la planurile de afaceri și a cerințelor viitoare sunt luate în calcul 
decît extrem de sporadic, conform detalierilor din Figura 18. 

Figura 18: Disponibilitatea companiilor străine de a apela la următoarele forme de schimb de 
informații cu furnizorii locali 

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 
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Tabelul 7: Luarea în considerare a asigurării aprovizionărilor locale prin transfer de tehnologii 

# 
Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai 
puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 

Scor 
mediu 

Nr 
raspunsuri 

Non-răspunsuri/ 
N/A 

1 
Oferirea/transferarea drepturilor “know-how” asupra 
produselor 

2,2 5 15 

2 Transfer de modele de produse și specificații tehnice 3,4 5 15 

3 
Consultări tehnice cu furnizorii pentru a ai ajuta să 
gestioneze noi tehnologii 

3,4 5 15 

4 
Feedback-ul privind performanța produsului pentru a ajuta 
furnizorii de îmbunătățire 

3,4 5 15 

5 Colaborare în cercetare și dezvoltare 2,2 5 15 

Cît privește aplicabilitatea unor forme de tranfer de tehnologii ISD-IMM-uri poate fi constat același 
scepticism din partea intervievaților, 75-80% din aceștea afirmînd că în condițiile actuale pentru ei 
un asemenea model de colaborare nu este fezabil. 

Tabelul 8: Luarea în considerare a asigurării aprovizionărilor locale prin forme de transfer a 
procesului tehnologic 

# 
Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, 
uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 

Scor 
mediu 

Nr 
raspunsuri 

Non-răspunsuri/ 
N/A 

1 Furnizare de echipamente si utilaje pentru furnizori 1,8 5 15 

2 
Suport tehnic privind planificarea producției, managementul 
calității, inspecție și testare 

4,0 4 16 

3 
Vizite la facilitățile furnizorilor pentru a consilia cu privire la 
aspect, operațiuni și calitate 

3,6 5 15 

4 Interacționarea cu furnizori asupra aspectelor tehnice 3,8 5 15 

5 Asistență angajaților pentru înființarea propriilor firme 1,5 4 16 

6 Asistență la gestiunea stocurilor și utilizarea sistemelor JIT 2,6 5 15 

7 Asistență în implementarea sistemelor de asigurare a calității 4,3 4 16 

8 
Introducerea în noi practici, cum ar fi gestionarea rețelei, 
tehnici de marketing sau tehnici financiare 

        1,8  4 16 

Din perspectiva diferitor forme de sprijin financiar oferite furnizorilor locali, acordarea de avansuri 
sau plăți prompte sau oferirea de prețuri speciale sunt soluții aplicat rar, în timp ce acordarea unor 
garanții lipsește aproape cu desăvîrșire din relațiile ISD-IMM-uri. 

Figura 19: Disponibilitatea companiilor străine de a apela la următoarele forme de sprijin financiar 
pentru furnizorii locali 

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Acordarea de garanții, garanții pentru credite, leasing etc.

Oferirea de prețuri speciale sau favorabile pentru produsele 
furnizorilor

Ajutarea la fluxul de lichidități a furnizorilor (avans sau plăți 
prompte)

1.2

2.2

2.3



Analiza lanțului aprovizionărilor locale al companiilor cu investiții străine directe în Republica Moldova  

25 
 

Din explicațiile oferite de companiile cu capital străin, disponibilitatea redusă a acestora sau neluarea 
în considerare a formelor de suport menționate mai sus se explică prin: 

 Lipsa inpututrilor relevante pentru aceștea pe piața locală; 

 Lipsa argumentelor economice – analiza cost-beneficiu mai favorabilă importurilor; 

 Abordarea conservativă a companiilor locale și rigiditatea acestora în a fi fiabili și flexibili; 

 Lipsa unor stimulente din partea statului care sa încurajeze asemenea cooperări. 

 

Punctele slabe ale IMM-urilor. Bariere în sporirea aprovizionărilor locale 

 

Pentru a identifica oportunitățile de dezvoltare a legăturilor de afaceri ISD-IMM-uri, respondenții au 
fost rugați să evalueze care sunt la moment cele mai comune puncte slabe în rîndul IMM-urilor, iar 
variantele propuse au vizat atit factori de micromediu (care depind de întreprinderi), dar și de 
macromediu. Astfel, nivelul dent doatre tehnologică al IMM-urilor, calitatea inputurilor livrate și 
capabilitățile de management su cele mai semnificative lacune ce se referă la micromediu, în timp ce 
sistemul de taxe și impozite și accesul la finanțe deficitar sunt obstacole de macromediu ce frînează 
des legăturile de afaceri ISD-IMM-uri. 

Figura 20: Cele mai comune puncte slabe ale IMM-urilor locale care fac companiile străine să nu creeze 
Legături de afaceri  

Scală: 1 = nu, niciodată; 2 = rar; 3 = mai mult sau mai puțin, uneori, 4 = probabil, destul de des, 5 = da, frecvent 
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bariere, care la moment împiedică majorarea cotei inputurilor de la întreprinderi autohtone.  

După sistematizarea răspunsurilor se poate constata că răspunsul cel mai frecvent enunțat este legat 
de Termenii de plată nefavorabili (35% din companii). După cum au punctat mai multe companii, 
acestea preferă să achițiționeze din import la costuri chiar mai înalte comparativ cu piața locală, în 
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schimb cu opțiunea de plată ulterioară de la 30 pînă la 90 de zile. Pe de altă parte, avînd problema 
cronică a accesului la finanțe pentru IMM-uri cu rate ale dobînzilor exorbitante, pentru 
întreprinderile locale este extrem de complicat finanțarea capitalului circulant, motiv pentru care nu 
își pot permite acordarea de credite comerciale clienților. De altfel, deși companiile străine nu au 
criterii de cooperare în funcție de mărimea furnizorilor locali, majoritatea au afirmat că din 
experiența anterioară relațiile contractuale au fost preponderent cu entități medii și mari, care 
inclusiv își pot permite gestiunea fluxului de lichidități mai flexibil. 

Un alt obstacol enumerat frecvent se referă la Lipsa inputurilor dorite pe piața locală. Multe din 
companiile cu care s-a discutat s-au declarat deschise chiar de a oferi diferitor structuri interesate 
informațiile cu privire la achizițiile de care au nevoie pentru a fi sistematizate într-o bază de date și 
respectiv de a ajunge informația mai ușor la potențialii furnizori care ar putea onora asmenea 
comenzi. 

De asemenea, o frecvență înaltă în răspunsurile companiilor a avut și imposibilitatea furnizorilor 
locali de a asigura volume mari și ritmice. O soluție de perspectivă în acest sens ar putea fi încurajarea 
de formare de clustere sectoriale regionale ce ar putea uni mai mulți operatori locali inclusiv pentru 
onorarea unor comenzi mai substanțiale. 

Figura 21: Barierele cele mai importante în extinderea cotei de aprovizionări locale  

 

Alte obstacole cu impact larg (25% din companii) sunt Lipsa unei baze de date a furnizorilor locali, 
Lipsa standardelor de calitate sau calitatea neuniformă a inputurilor livrate. 
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Totodată, pentru 1/5 din întreprinderi bariere importante sunt și lipsa forței de muncă calificate în 
rîndul furnizorilor, dar și lipsa tehnologiilor și cunoștințelor tehnologice corespunzătoare. 

Posibilitățile și modul de implicare a sectorului public 

Un alt compartiment important în sondarea percepțiilor companiilor u capital străin a fost evaluarea 
din partea acestora a modului de implicare și a suportului necesar din partea sectorului public pentru 
a stimula legăturile de afaceri ISD-IMM-uri. 

Este de consemnat că pînă la momentul actual doar 2 din cele 20 de companii intervievate au avut 
discuții anterioarecu vreo organizație de stat (MIEPO și Echipa de atragere a investițiilor) pentru a 
discuta și de a promova legăturile de afaceri și dezvoltarea parteneriatelor locale de dezvoltare, 
conform detalierilor din Figura 22. Totuși, după adoptarea Strategie de promovare a exporturilor și 
atragere a investițiilor această stare a lucrurilor ar trebui să se schimbe substanțial. 

Figura 22: Discuții anterioare a companiilor străine cu orice organizație de stat pentru a discuta și de a 
promova Legăturile de afaceri și dezvoltarea parteneriatelor locale de dezvoltare 

 

Rugați fiind să evalueze care ar fi tipurile de sprijin prioritare din prtea sectorului public pentru a 
impulsiona legăturile de afaceri ISD-IMM-uri, cel mai înalt scor mediu a fost acordat pentru 
Stimulente fiscale pentru investiții de capital, cum ar fi vacanțe fiscale pentru industriile de înaltă 
valoare adăugată, deducerea fiscală dublă pentru cercetare și dezvoltare etc. 

Figura 23: Tipurile de sprijin solicitate din partea sectorului public în ceea ce privește politicile, legile 
și reglementările în scopul de a stimula Legăturile de afaceri cu IMM-urile locale 

Scară: 1-2= scăzut, 3=mediu, 4-5=înalt 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DA

NU

10%

90%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Crearea unor instituții publice-private pentru dezvoltarea 
competențelor și programelor furnizorilor globali

Promovarea dialogului cu sectorul privat

Simplificarea și accelerarea procedurilor administrative

Asigurarea infrastructurii logistice și educaționale

Stimulente fiscale pentru investiții de capital

2.1

2.9

2.9

3.5

3.9



Analiza lanțului aprovizionărilor locale al companiilor cu investiții străine directe în Republica Moldova  

28 
 

De asemenea, de o intensitate medie spre înaltă este solicitată asigurarea infrastructurii logistice și 
educaționale adecvate din partea statului. Totodată, un alt tip de sprijin dorit țintește reducerea 
nivelului de birocrație prin simplificarea și accelerarea procedurilor administrative. 

Alte solicitări de suport venite din partea unor investitori străini se referă la: 

 Deductibilitatea cheltuielilor aferente transportării personalului; 

 Organizarea cursurilor de formare profesională; 

 Facilitarea tranzacțiilor cu TVA la cota 0% 

 Programe de creditare la condiții attractive 

În același timp, companiile străine au fost rugate să dea apreciere rolului pe care ar trebui să îl aibă 
diferite instituții în stabilirea legăturilor de afaceri durabile. Surprinzător sau nu, cel mai înalt scor a 
fost consemnat în dreptul Universităților, institutelor tehnologice și centrelor de cercetare, acesta 
fiind un semnal clar că stimularea legăturilor de afaceri poate avea loc în primul rînd printr-un nivel 
de tehnolgizare adecvat, forță de muncă calificată, dar și inovații. 

Cu un scor de asemenea înalt a fost vizat și Ministerul Economiei, ca și instituție responsabilă de 
elaborarea politicilor publice în domeniul investițiilor și dezvoltării climatului de afaceri. 

Figura 24: Aprecierea rolului diferitor parteneri în stabilirea legăturilor de afaceri durabile 

Scară: 1-2= scăzut, 3=mediu, 4-5=înalt 

 

ODIMM și MIEPO au fost punctate cu scoruri medii apropiate, însă aceste două instituții par a avea și 
o problemă de notorietate în rîndul mediului de afaceri, o parte din companii nefiind chiar la curent 
cu specificul activităților acestora, fapt prin care se și explică scorul relativ mai redus. Însă este 
evident că implicarea acestor instituții ar trebui să fie una primordială și bazată pe o colaborare 
strînsă, întrucît MIEPO acoperă aria investitorilor străini, în timp ce ODIMM posedă aria de expertiză 
pe implementarea politicilor pentru IMM-urile locale. 

După cum rezidă din evaluarea companiilor străine, Camerele de comerț, Asociațiile de business și 
prestatorii SDA de asemenea ar trebui să aibă un nivel de implicare mediu. 
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După ce s-au expus asupra abordării instituționale aferente realizării politicilor statului în domeniul 
dezvoltării legăturilor de afaceri ISD-IMM-uri, companiile cu capital străin au fost rigate de asemenea 
să indice ce acțiuni așteaptă de la diferite instituții ale statului. Un lucru demn de luat în considerare 
este că mai multe companii au indicat atît MIEPO, cît și ODIMM ca instituții responsabile de 
implementarea programelor de Linkages, fapt ce confirmă încă odată că în acest caz cooperarea inter-
instituțională bună dintre aceste organizații este vitală. Sumarizarea tuturor acțiunilor așteptate de 
companiile străine de la autorități este prezentată în Tabelul 9 de mai jos. 

Tabelul 9: Acțiuni așteptate de la autorități pentru a spori posibilitățile de contractare a furnizorilor 

locali (redate conform mențiunilor reprezentanților companiilor intervievate) 

 Ministerul Economiei Ministerul Educației 

• Programe de stimulare a businessului 
• Catalizator al reformelor în domeniul afacerilor 
• Atitudine pozitivă față de investori, reducerea 

volumelor controalelor 
• Scutiri de taxe de import pentru producători 

locali furnizori pentru rezidenții ZEL 
• Legislație atractivă 
• Schimbarea atitudinii față de business 
• Modificarea Codului Muncii 
• Cadru legal favorabil pentru investitori 
• Lucru în domeniul asigurării calității 
• Programe de stimulare a producătorilor locali 
• Programe de creditare 
• Investiții în personal și stoparea migrației 

specialiștilor tineri 

• Programe specializate de pregătire 
• Programe ajustate la necesitățile 

producătorilor 
• Restructurarea programelor conform 

necesităților businessului real 
• Programe de instruire în baza 

solicitărilor companiilor străine 
• Pregătirea specialiștilor calificați 

(preponderent cu profil tehnic și 
tehnologic) 

• Programe de colaborare cu 
producătorii și cu companiile 
exportatoare 

 ODIMM MIEPO 

• Programe de linkages 
• BD și liste pentru comunicare cu IMM 
• Programe de inițiere pentru IMM pentru 

activitate conform standardelor UE 
• Evenimente de colaborare  
• Oferirea suportului pentru producătorii medii 
• Nu sunt suficient de vizibili 
• Colaborare cu întreprinderile medii, care sunt 

ignorate 

• Programe de linkages 
• BD și liste pentru comunicare cu IMM 
• BD centralizată cu produsele 

solicitate de CMN 
• Evenimente de colaborare 
• Suport informațional  

 

Autoritățile locale Zonele Economice Libere 

• Concentrarea serviciilor (ghișeu unic) și 
reducerea birocrației 

• Feedback rapid 
• Să nu abuzeze cu controalele 
• Alocarea terenurilor (procedură rapidă) 

• Oferirea mai ușoară a statutului de 
Rezident temporar 

• Facilitarea livrărilor către ZEL 

Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal) 

• Facilitarea tranzacțiilor cu companii străine 
• Stimulente fiscale pentru primii ani de activitate 
• Regim special pentru inputuri destinate pentru produsele de export 
• Rambursarea TVA în termeni restrînși 
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Viziunea si planurile viitoare a investitorilor străini 

În finalul discuțiilor purtate, reprezentanții companiilor chestionate au fost abordați să aprecieze 
situația macroeconomică curentă și planurile viitoare de investiții, iar rezultatele răspunsurilor arată 
două  tendințe contradictorii. Pe de o parte companiile se pling de  instabilitatea social-politică, 
climatul investițional negativ și politica inadecvată în domeniul ISD, insistînd că este necesară 
schimbarea mentalității reprezentanților Guvernului și a instituțiilor de stat. Drept urmare, 45% din 
intervievați consideră că a face business în Moldova a devenit mai greu, iar 35% vorbesc despre 
stagnare, conform informațiilor prezentate în Figura 25.  

Pe de altă parte, inspiră optimism că în pofida situației curente, 70% din investitorii străini 
chestionați afirmă că planurile de afaceri pentru Moldova pentru următorii 3-5 ani presupun 
majorarea volumului ISD, iar acest lucru urmează să fie materializat prin: 

 Extinderea capacităților și spațiilor de producere; 

 Implementarea proiectelor noi; 

 Sporirea volumelor producției. 

Figura 25: Viziunea și Planurile pentru investiții și afaceri în Moldova 

A face business în Moldova a devenit: Planurile de a investi în Moldova (3-5 ani): 

 

 

Dispoziția generală a reprezentanțilro companiilor intervievate este una îngrijoratoare, motivele 
principale care au fost vociferate putînd fi rezumate la; instabilitatea politică și economică a țării, 
diminuarea substanțială a specialiștilor calificați pe plan local și percepția de descreștere a activității 
economice la nivel național. În același timp, faptul că ponderea majoră a producției este destinată 
exporturilor în țările UE, în majoritatea covărșitoare a cazurilor, companiile cu capital străin au 
planuri de extindere a capacităților de producere (uneori chiar dublarea) și în legătură cu aceasta a 
volumelor producției și respectiv a angajărilor de personal. 
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ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL FORTIFICĂRII LEGĂTURILOR DE AFACERI LA NIVEL REGIONAL 

 
 

Tendințe recente în regiune 

 

Termenul legături de afaceri (“business linkages”) se referă la relațiile care se stabilesc între 
companiile multinaționale (CMN) și partenerii locali ale acestora în țăra în care își desfășoară 
activitatea. Legăturile de afaceri pot fi pe partea lanțului de aprovizionare (“backward”) și pe partea 
lanțului de desfacere (“forward”).   

Legăturile de afaceri cu CMN contribuie substanțial la dinamizarea și sporirea competitivității 
companiilor din țările în curs de dezvoltare (preponderent), iar în același timp, CMN beneficiază de 
costuri reduse, informații și de activele disponibile pe piața locală.   

Activitatățile în domeniul fortificării legăturilor de afaceri fac parte din preocupările relativ noi 
pentru Organizațiile/Agențiile Naționale responsabile de atragerea investițiilor și/sau de dezvlotare 
a ÎMM, avînd un potențial enorm de dezvlotare. La nivel regional aceste activități sunt atribuite de 
regulă (cca. 60% din cazuri) Organizațiilor/Agențiilor Naționale responsabile penru fortificarea 
legăturilor de afaceri, iar în 40% din cazuri – altor instituții, cum ar fi ministerele industriei, 
comerțului și tehnologiei sau prestatorilor SDA pentru ÎMM și universităților. 

Majoritatea entităților responsabile de fortificarea legăturilor de afaceri se focusează pe încurajarea 
creării noilor legături cu furnizorii locali axate pe partea lanțului de aprovizionare, precum și 
pe intensificarea și dezvoltarea legăturilor existente cu furnizorii locali prin intermediul 
activităților de “matchmaking” și “networking”. În țările cu nivel redus al industrializării, sînt utilizate 
preponderant programe de support axate pe diseminarea informațiilor, avînd ca obiectiv crearea 
legăturilor cu CMN, menite să contribuie la sporirea capacităților ÎMM locale.  

La moment, majoritatea covărșitoare a ÎMM din țările în curs de dezvoltare rămîn înafara relgăturilor 
de afaceri cu CMN, ceea ce rezultă direct din faptul că majoritatea Organizațiilor/Agențiilor Naționale 
din aceste țări sînt inactive în acest domeniu deoarece: 

1. nu au buget suficient (sau lipsesc totalmente alocările) pentru programe de fortificare a legăturilor; 

2. promovarea legăturilor de afaceri nu este evidențiată în mandatul entității; 

3. activitățile de fortificare a legăturilor de afaceri sunt puse în sarcina altor entități care nu au 
interacțiune și/sau atribuții directe cu mediul de afaceri; 

4. nu dispun de resurse umane suficiente (numeric sau în aspect de expertiză necesară); 

5. nu dispun de “know-how” pentru a implementa asemenea programe.  

De pe altă parte, ÎMM nu pot deveni parteneri de afaceri pentru CMN din cauza: 

1. incapacității ÎMM de a furniza bunuri și servicii calitative (conforme standardelor UE); 

2. lipsa abilităților manageriale, a resurselor tehnologice și financiare; 

3. lipsa facilităților fiscale care ar încuraja parteneriatul dintre CMN și ÎMM locale. 

În aspect de factori de mediu, impedimentele majore le reprezintă instabilitatea politică, lipsa 
participării (Organizațiilor/Agențiilor relevante) în programe de legături și lipsa infrastructurii de 
bază.  

Analiza programelor de legături de afaceri la nivel regional scoate în evidență 3 aspecte majore care 
definesc succesul sau insuccesul acestora:   
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1. mandat clar oferit Instituției/Agenției pentru comunicarea cu CMN și oferirea informațiilor 
veridice și actuale referitoare la potențialii furnizori locali; 

2. rolul activ al Instituției/Agenției în proces de interacțiune între CMN, ÎMM și autoritățile 
locale relevante, care au roluri distincte în vederea fortificării parteneriatului; 

3. programele eficiente de fortificare a legăturilor de afaceri sunt axate nu numai pe crearea 
locurilor de muncă dar în mod special urmăresc realizarea transferului de tehnologii, a 
abilităților de lucru și a practicilor manageriale și de business. 

Pentru țările UE este caracteristică o focusare a programelor naționale în domeniul legăturilor de 
afaceri pe anumite industrii, precum este reflectat în Figura 26 de mai jos. 

Figura 26: Programe de legături de afaceri pe industrii, % 

 

 

Tipologia programelor de legături de afaceri  

 

Activitățile realizate la nivel regional de majoritatea Organizațiilor/Agențiilor Naționale care se 
referă la programe de legături de afaceri pot fi grupate în 3 categorii mari: 

1. Activități de “matchmaking” și “networking”. Sînt utilizate cel mai frecvent și se referă la 
organizarea întrunirilor, forumurilor, atelierilor și vizitelor individuale sau comune a companiilor; 

2. Furzinarea de informații. Colectarea și furminzarea sistematică a informațiilor referitoare la 
oportunitățile de legături de afaceri pentru investori prin intermediul serviciilor informaționale 
furnizate în colaborare cu reprezentanții sectorului privat și ai agențiilor intrnaționale, actualizarea 
permanentă a bazelor de date electronice, organizarea seminarelor și misiunilor de informare, 
elaborarea și distribuirea broșurilor și materialelor informative referitoare la oportunitățile de 
legături de afaceri. Mai puțin frecvent sunt realizate activități de instruire, mentoring, coaching sau 
monitorizare în cooperare cu prestatori SDA; 

3. Parteneriate tehnologice și suport pentru sporirea competitivității furnizorilor locali. 
Facilitarea transferului tehnologic, promovarea cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării, 
oferirea suportului consultativ în domeniul facilităților fiscale și accesului la finanțare. Foarte rar 
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sunt oferite consultații juridice care vizează protecția furnizorilor locali împotriva practicilor 
neechitabile de business și împotriva aranjamentelor contractuale nefavoritoare. 

Ținînd cont de faptul că Organizațiile/Agențiile Naționale nu dispun de resursele necesare pentru 
susținerea programelor de legături de afaceri, sunt cooptate o serie de instituții partenere, inclusiv 
camere de comerț, asociații de business, prestatori SDA, ONG, instituții media, universități, centre 
tehnologice, de cercetare și dezvoltare, etc. 

Partenerii cei mai importanți sunt ministerele și agențiile guvernamentale, urmați de camerele de 
comerț, care reprezintă furnizorii locali și universitățile/centrele tehnologice. 

 

Modalități practice de creare și fortificare a legăturilor de afaceri 

 

Majoritatea CMN dispun de unități organizaționale specializate și proceduri care administrează 
procesul de interacțiune cu funrizorii și subcontractorii. Asemenea abordări sunt caracteristice 
pentru industria auto și electronică, ceea ce face imposibilă realizarea programelor de fortificare a 
legăturilor pentru componentele produselor de bază (materiale și servicii care sunt părți 
componente ale produselor finite). 

Eforturile de creare și fortificare a legăturilor de afaceri se referă la pașii necesari pentru 
identificarea furnizorilor locali și asigurarea livrărilor ritmice și eficiente prin intermediul 
transferului de tehnologii, furnizare de instruiri, punere la dispoziție a informațiilor și/sau prin 
oferirea suportului financiar. Obiectivul principal se exprimă prin extinderea numărului de furnizori 
locali care se pot conforma exigențelor CMN în privința costurilor, calității și asigurării livrărilor 
în termenii stabiliți, sau/și oferirea sprijinului furnizorilor existenți în vederea fortificării 
capacităților acestora în anumite sau în toate aspectele descrise mai sus. 

Experiența țărilor UE indică clar că înainte de lansare a programelor de legături de afaceri, 
Organizațiile/Agențiile Naționale trebuie să-și dezvolte funțiile și expertiza în domeniul marketing-
ului și facilitării investițiilor. Dificiențile majore întîmpinate de către Organizațiile/Agențiile 
Naționale odată cu lansarea programelor de legături de afaceri se referă la lipsa personalului cu 
experiență relevantă din sectorul privat (angajările fiind operate preponderent din sectorul public) 
și la lipsa evaluării sistematice a programelor. 

Impedimentul major în privința creării legăturilor de afaceri între CMN și ÎMM locale reprezintă lipsa 
capacităților furnizorilor locali de a se conforma cerințelor exigente ale investorilor. 

În Figurile 27 – 31 sunt prezentate activitățile uzuale care contribuie la crearea și fortificarea 
legăturilor de afaceri.   

Figura 27: Activități în vederea identificării noilor furnizori locali 
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Figura 28: Activități referitoare la transferul de tehnologii către furnizorii locali 

 

Figura 29: Activități referitoare la programe de instruire a furnizorilor locali 
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Figura 30: Activități referitoare la schimb de informații cu furnizorii locali 

 

Figura 31: Activități referitoare la sprijinul financiar acordat furnizorilor locali 
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CONCLUZII ȘI ROCOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA ȘI INIȚIEREA PROGRAMELOR DE 

FORTIFICARE A LEGĂTURILOR DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

Concluziile și constatările formulate în baza Studiului realizat 

 

1. Furnizorii locali au primit o evaluare modestă din partea companiilor cu capital străin la capitolul 
eficiență, fiabilitate și flexibilitate, ceea ce denotă că există rezerve de creștere a surselor de 
inputuri locale din contul îmbunătățirii acestor factori. 

2. După cum rezultă din răspunsurile cumulate al celor 20 de companii, în medie sursele de 
aprovizionare locale dețin o cotă de doar 18%, restul de 82% revenind importurilor. Este de 
consemnat că există diferențe semnificative și în funcție de genul de activitate. Astfel, ponderea 
inputurilor locale în industria Automotive este de sub 1%, în timp ce în cazul companiilor din 
Electronică și Textile & Confecții această pondere nu depășește 5%. O situație mai bună se atestă 
în industria procesării și fabricării produselor din metal și construcții, datorită faptului că o parte 
semnificativă a componentei materiilor prime (produsele din metal) este procurată de la 
furnizorii locali, care la rândul lor se aprovizionează tot din importuri.  

3. Deși toate companiile au menționat că au anumite conexiuni cu furnizorii locali, acestea se referă 
preponderent la contractarea unor servicii și procurarea materialelor necesare pentru activități 
auxiliare (non-productive). Doar jumătate din companii se aprovizionează pe plan local pentru 
activitatea de bază de producere. Nomenclatura serviciilor și materialelor care se regăsește în lista 
procurărilor locale include: 

a. Servicii construcții civile; 

b. Servicii pază; 

c. Servicii asistență medicală și catering (prestate la sediul CMN); 

d. Servicii transport (pentru angajați și mărfuri); 

e. Servicii ITC (preponderent pentru dezvoltarea și mentenanța sistemelor automatizate de 
evidență contabilă (1C, UniversalAccounting și altele, care sunt elaborate/promovate de 
către prestatorii locali)); 

f. Servicii contabilitate și audit (în anumite cazuri numai privind salarizarea angajaților); 

g. Mijloace de transport (preponderent pentru necesități administrative); 

h. Tehnică de calcul și echipamente de telecomunicații; 

i. Carburanți/lubrifianți, energie electrică și termică, gaze naturale, aprovizionare apă și 
canalizare; 

j. Piese de schimb (pentru parcul auto, mai puțin pentru echipamente tehnologice); 

k. Componente necesare pentru ambalarea producției finite (scotch, polietilenă, carton, 
palete, etichete); 

l. Materiale și consumabile pentru necesități administrative (inclusiv apă potabilă, birotică, 
produse de igienă, etc.); 

m. Echipamente/vestimentație de serviciu; 

n. Alte servicii și materiale auxiliare (care au o pondere nesemnificativă în volumul total al 
aprovizionărilor locale). 

4. Potrivit companiilor participante la sondaj, cea mai probabilă formă de aprovizionare de la IMM-
urile locale ar fi achizițiile de materii prime, componente, piese, urmate de serviciile de pregătire, 
subcontractare. În același timp, cea mai frecventă acțiune efectuată de companiile străine pentru 
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identificarea furnizorilor locali este utilizarea Listelor scurte, adică contactarea furnizorilor 
“verificați”cu care au fost stabilite și se mențin relațiile de afaceri. Vizitele la furnizori este la fel o 
soluție mai mult sau mai puțin utilizată de acestea. 

5. Factorii ce vizează abordarea strategică internă a investitorilor (autonomia, mărimea afacerii din 
Moldova, cunoașterea pieței locale) sunt calificate cu un potențial scăzut de sporire a inputurilor 
locale. Pe de o parte, companiile străine mai mici s-au expus că nu posedă constrîngeri de 
management intern (politici în privința achizițiilor sau proceduri impuse de clienți) în ceea ce 
privește aprovizionările locale, în timp ce în cazul companiilor mari asemenea exigențe există, în 
special în industria Automotive.  

6. Referitor la cerințe minime existente față de furnizorii locali, majoritatea investitorilor (70%) au 
remarcat existența unor rigori pentru Standardele de calitate. Cele mai multe explicații în dreptul 
acestui criteriu vizează necesitatea respectării standardelor UE, întrucît o cerință expresă a 
clienților din West este asigurarea trasabilității produselor. 

7. Investitorii din Moldova sunt fie extrem de sceptici, fie nu consideră deloc aplicabil acordarea 
unor forme de suport (instruiri, transfer tehnologic, financiar) pentru furnizorii locali, fapt ce se 
explică prin: Lipsa inpututrilor relevante, analiza cost-beneficiu mai favorabilă importurilor, 
rigiditatea companiilor locale în a fi fiabili și flexibili, lipsa unor stimulente din partea Statului care 
sa încurajeze asemenea cooperări. 

8. Barierele cele mai importante în extinderea cotei de aprovizionări locale vizează termeni de plată 
nefavorabili, imposibilitatea de asigurare a volumelor mari, lipsa inputurilor relevante pe piața 
locală, calitate neuniformă, lipsa standardelor de calitate, lipsa unei baze de date centralizate în 
vederea identificării furnizorilor locali relevanți. 

9. Stimulentele fiscale pentru investiții de capital și asigurarea infrastructurii logistice și 
educaționale adecvate din partea Statului reprezintă tipurile de sprijin prioritare cu cel mai înalt 
scor din partea sectorului public pentru a impulsiona legăturile de afaceri ISD-IMM-uri. 

Informațiile sumare referitoare la posibilitățile de realizare a acțiunilor cu efect imediat și pe termen 
mediu și lung, precum și impactul acestora pentru principalele domenii de activitate examinate în 
cadrul acestei Analize sunt prezentate în Tabelul 10. 

Tabelul 10: Posibilități de fortificare a legăturilor de afaceri pe domenii de activitate 

Domeniu de 
activitate 

Inputuri - Sitiația 
actuală 

Inputuri – 
Posibilități 

pentru viitor 

Comentarii 

Productive Auxiliare Productive 

Ingineria de precizie 
(procesarea metalelor 
și articole din metal)  

DA,    
materii 
prime de 
import 

DA, locale 
și de 
import 

DA Fără schimbări esențiale. Existența unui număr 
restrîns (2-3 companii) de funrizori locali relevanți  

Textile și confecții NU DA, locale 
și de 
import 

REDUSE Lipsesc producători locali de materii prime și 
accesorii necesare. Există potențial pentru 
producere locală a accesoriilor (în special nasturi, 
fermoare și fire sintetice) 

Automotive NU DA, locale 
și de 
import 

FOARTE 
REDUSE 

Furnizorii locali nu au posibilități reale de a se 
conforma exicențelor înalte ale CMN transpuse 
prin politicile corporative în privința achizițiilor 

Electronică NU DA, locale 
și de 
import 

REDUSE Există o cerere înaltă pentru semiconductori 
(diode, tranzistoare, etc.) care ar putea fi 
satisfăcută de producători locali (investiții 
semnificative) 
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Recomandările reprezentanților companiilor intervievate în cadrul Studiului 

realizat 

 

Ministerul Economiei 

• Acțiuni întreprinse în domeniul asigurării calității și racordării la standardele actuale impuse de 
partenerii de afaceri din UE (în perspectivă imediată în contextual implementării DCFTA); 

• Programe de stimulare a businessului cu accent pe producătorii locali; 

• Catalizator al reformelor în domeniul afacerilor; 

• Schimbarea atitudinii față de investitori (inclusiv businessul local) și crearea cadrului legal favorabil 
pentru investori, reducerea volumelor controalelor; 

• Modificarea Codului Muncii prin adaptarea acestuia la realitățile actuale;  

• Programe de facilitare a accesului la finanțare (atît pentru necesități investiționale, cît și pentru 
suplinirea intermitentă a fondului de rulment; 

• Elaborarea și promovarea programelor și investițiilor în forța de muncă calificată și politici de 
stopare a migrației specialiștilor (în special tineri). 

 

Ministerul Educației 

• Revizuirea substanțială a programelor de instruire/pregătire a specialiștilor, racordate la necesitățile 
actuale ale producătorilor, în special a companiilor străine; 

• Intensificarea colaborării cu producătorii și mediul de afaceri în general. 

 

ODIMM 

• Organizarea de evenimente de creare a legăturilor de afaceri ISD-IMM-uri și monitorizarea 
impactului activităților date; 

• Formalizarea unui parteneriat de cooperare cu MIEPO pentru sinergizarea acțiunilor de creare a 
legăturilor de afaceri ISD-IMM-uri; 

• Elaborarea unei baze de date centralizate a companiilor autohtone în vederea furnizării informațiilor 
referitoare la potențialii furnizori pentru întreprinderile cu investiții străine; 

• Programe de inițiere pentru IMM-uri pentru activitate conform standardelor UE; 

• Sporirea vizibilității și notorietății ODIMM în rîndul companiilor locale (în special medii); 

• Inițierea colaborării cu întreprinderile medii, care sunt ignorate și oferirea suportului și pentru 
producătorii medii. 

 

MIEPO 

• Elaborarea programelor de legături de afaceri în colaborare cu ODIMM; 

• Contribuire la elaborarea unei baze de date centralizate a companiilor autohtone în vederea 
furnizării informațiilor referitoare la potențialii furnizori pentru întreprinderile cu investiții străine; 

• Organizarea de evenimente de creare a legăturilor de afaceri ISD-IMM-uri și monitorizarea 
impactului activităților date; 
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• Suport informational și asistență reală pentru CMN.  

 

Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal de Stat) 

• Scutiri de taxe de import pentru producători locali, pentru livrările realizate rezidenților ZEL; 

• Facilitarea tranzacțiilor cu companii străine și reacții prompte la solicitările acestora; 

• Stimulente fiscale pentru primii ani de activitate a furnizorilor locali, care devin furnizori calificați 
pentru CMN; 

• Instituirea unui regim special (preferential) pentru inputurile destinate produselor de export; 

• Recuperarea TVA în termeni restrînși. 

 

Recomandările Consultanului privind elaborarea și inițierea programelor de 

legături de afaceri 

 

Precondiția principală pentru crearea legăturilor de afaceri o reprezintă influxul capitalului străin în 
țară în conexiune cu prezența furnizorilor locali cu potențial de perecționare și creștere. În cazul în 
care aceste 2 precondiți sunt satisfăcute, elaborarea programelor de legături de afaceri trebuie să fie 
însoțită de următorii pași procedurali: 

1. stabilirea obiectivelor programelor; 

2. identificarea țintelor programelor; 

3. identificarea măsurilor specifice care urmează să fie realizate; 

4. crearea cadrului instituțional și administrativ necesar pentru implementarea și monitorizarea 
programelor.  

Programele de legături pot avea 2 obiective: sporirea aprovizionărilor locale de către CMN și 
intensificarea/fortificarea legăturilor existente. Ambele obiective sunt focusate pe sporirea 
capacităților furnizorilor locali pentru a produce bunuri și servicii cu valoare adăugată sporită întrun 
mediu competitiv. Aceste obiective trebuie să fie împărtășite și de principalii actori, deoarece 
succesul oricărui program poate fi atins prin participarea activă a acestora. Pentru aceasta este 
necesară:  

 inițierea dialogului între sectorul public și privat (în format de Forum) cu participarea CMN (în 
special cu managerii de aprovizionări), ODIMM, MIEPO, zonelor economice libere, parcurilor 
industriale, camerei de comerț, asociațiile care reprezintă furnizorii locali, prestatorii SDA și ai 
sectorului bancar; 

 diseminarea “bunelor practici” realizate prin intermediul programelor similar în alte țări. 

Următorul pas constă în definirea țintelor programelor referitoare la industriile selectate, CMN 
selectate pentru crearea legăturilor și furnizorii locali selectați. Atelierele de legături reprezintă un 
mecanism eficient de filtrare atît a CMN cît și a furnizorilor locali. 

În procesul de identificare a masurilor specifice care urmează să fie realizate este necesar de ținut 
cont de natura legăturilor de afaceri existente între CMN și furnizorii locali în vederea încurajării 
intensificării acestora.   

Ținînd cont de rezultatele și concluziile formulate în baza studiului realizat, pot fi recomandate 4 
categorii de programe distincte (divizate în etape) menite să inițieze și promoveze legăturile de 
afaceri dintre CMN și furnizorii locali, care țin cont de nivelul actual de dezvoltare a mediului de 
afaceri și mărimea resurselor disponibile în Republica Moldova. Este recomandată abordarea “start 
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small” în strînsă colaborare cu reprezentanții sectorului privat (CMN și furnizorii locali calificați sau 
cu potential de calificare) atît la etapa de elaborare cît și la etapa de implementare a programelor 
propuse, conform detalierilor prezentate în Figura 32. 

Figura 32: Etapele de realizare a programelor de legături de afaceri 

 

 

Etapa I – Programe de furnizare a informațiilor și “matchmaking” + “coaching”  

 

Activități de furnizare a informațiilor: 

 Elaborarea broșurilor și materialelor distributive în vederea promovării legăturilor de afaceri; 

 Crearea, în colaborare cu MIEPO, a unei baze de date în care să fie centralizate informațiile privind 
furnizorii locali și a listelor de materiale/servicii care derivă din planurile anuale de procurări ale 
CMN; 

 Organizarea seminarelor de informare și altor evenimente în vederea familiarizării furnizorilor 
locali cu nomenclatura produselor și serviciilor solictate de către CMN. 

 

Activități de “matchmaking” și “coaching”: 

 Organizarea, în colaborare cu MIEPO, a atelierilor de lucru și evenimentelor de promovare B2B (în 
vederea prezentării și recomandării furnizorilor locali) cu participarea reprezentanților CMN și a 
furnizorilor locali relevanți; 

 Stabilirea și întreținerea contactelor cu reprezentanții CMN; 

 Facilitarea întrunirilor și a vizitelor în comun a întreprinderilor care prezintă interes pentru CMN; 

 Facilitarea organizării auditelor (calitate sau conformitate) a furnizorilor locali; 

 Oferirea suportului logistic și financiar pentru furnizorii locali pentru participarea la expoziții 
tematice; 

 Oferirea suportului juridic pentru furnizorii locali în proces de negociere și contractare (brockeraj, 
mediere). 

Acțiuni 
imediate

Programe de 
furnizare a 
informațiilor,
"matchmaking" + 
"coaching"

Pînă la 1 an

Programe de 
instruire a 
furnizorilor locali și 
inițierea 
colaborării cu 
prestatorii SDA, 
Universitățile și cu 
Organizațiile/Agen
țiile naționale din 
regiune

De la 

1 pînă la 3 ani

Programe de acces 
la finanțare și 
promovarea 
inițiativelor 
legislative cu efect 
simulatoriu pentru 
furnizorii locali 

Peste 3 ani

Programe de 
parteneriate 
tehnologice
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Etapa II – Programe de instruire a furnizorilor locali 

 Implementarea programului-pilot de dezvoltare a furnizorilor locali, în colaborare cu prestatorii 
SDA acreditați, în vederea oferirii serviciilor de instruire și consultanță specializată în următoarele 
domenii prioritare: 

o Perfecționarea sistemului de management corporativ; 

o Elaborarea strategiei organizaționale; 

o Managementul financiar și al resurselor umane; 

o Sisteme de gestiune a stocurilor și livrărilor JIT; 

o Standarde de calitate, certificări, etc.). 

 Inițierea colaborării cu universitățile și școlile profesional-tehnice în vederea lansării dialogului 
cu CMN privind identificarea necesităților curente în specialiști cu profil tehnic și tehnologic;  

 Facilitarea asocierii furnizorilor locali și organizarea sesiunilor de instruire a acestora în cadrul 
asociației; 

 Colaborearea cu Organizațiile/Agențiile Naționale din țările din regiune în vederea replicării 
programelor de instruire pentru furnizorii locali. 

 

Etapa III – Programe de acces la finanțare 

 Elaborarea programelor specializate de finanțare/cofinanțare a furnizorilor locali cu potențial 
înalt de legături de afaceri cu CMN, avînd ca obiectiv suplinirea fondului de rulment; 

 Elaborarea unui produs de garanții financiare, dedicat programelor de “linkages” și facilitarea 
dialogului dintre furnizorii locali cu băncile comerciale și alți finanțatori (în special internaționali, 
care oferă suport financiar sub formă de granturi, leasing și/sau împrumuturi/credite); 

 Facilitarea oferirii suportului consultativ “sine pecunia” de către experții financiari ai CMN în 
privința accesării finanțărilor pentru necesitățile investiționale ale funrizorilor locali; 

 Promovarea inițiativei legislative privind oferirea facilităților fiscale furnizorilor locali care 
operează livrări permanente/ritmice pentru CMN. 

 

Etapa IV – Programe de parteneriate tehnologice 

 Elaborarea programelor facilitare a transferului tehnologic în parteneriat cu CMN; 

o Oferirea suportului tehnic pentru furnizorii locali (asistență în proiectarea și modernizarea 
producerii, planificarea procesului de producție, reamplasarea și instalarea liniilor 
tehnologice și soluționarea problemelor tehnice conexe); 

o Crearea și fortificarea abilităților furnizorilor locali necesare pentru absorbirea tehnologiilor 
și practicilor manageriale utilizate de CMN. 

 Elaborarea programelor de transfer tehnologic aferente tehnologiei produselor; 

 Elaborarea programelor de transfer tehnologic aferente proceselor tehnologice; 

 Promovarea inițiativei legislative privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării prin 
cooperare cu Universitatea Tehnică și alte instituții din domeniul cercetărilor. 

 

 

 


